Dop på bekännelse –
Gásta dovddastusa sivas
Nordsamiska

Gásta dovddastusa sivas

Dop på bekännelse

Álggahus

Inledning

Áhči ja Bártni ja bassi Vuoiŋŋa nammii.

I Faderns och Sonens och den heliga Andens
namn.
Din nåd är dyrbar, o Gud, i dina vingars skugga
finner människor tillflykt. De får njuta överflödet
i ditt hus, i din glädjes strömmar stillas deras
törst. Ty hos dig är livets källa, i ditt ljus ser vi
ljus. /Psalt. 36:8–10/

Man divrras lea du árbmugasvuohta, Ipmil!
Olbmot ohcet suoji du soajáid suoivanis. Sii
gallehuvvojit du viesu buoremus borramušain,
don attát sidjiide juhkat iluidat jogažis. Dasgo du
luhtte lea eallima ája, du čuovgasis mii oaidnit
čuovgasa. / Sál 36:8-10/
dahje

eller

Dát lea dat beaivi man Hearrá lea dahkan,
ávvudehkot ja illudehkot! Mannet su poarttaid
čađa giittoslávlagiin, mannet su ovdašiljuide
máidnunlávlagiin. Giitet su ja máidnot su nama.
Dasgo Hearrá lea buorre, su árbmugasvuohta
bistá agálaš áigái, su oskkáldasvuohta sogas
sohkii. /Sál 118:24, 100:4-5/

Detta är dagen då Herren grep in. (Sam.: som
Herren har gjort) Låt oss jubla och vara glada!
Gå in genom hans portar med tacksägelse, kom
till hans förgårdar med lovsång. Tacka honom,
prisa hans namn, ty Herren är god,
evigt varar hans nåd, från släkte till släkte hans
trofasthet. /Psalt. 118:24, 100:4–5/

ja

och

Juohke olmmoš lea sivdnidan Ipmila govvan ja
sus lea oassi dan mii lea bahá ja dan mii lea
buorre eallimis. Ipmil ii dáhto min eallimin bahá
fámus. Danin son lea saddán su bártni Jesus
Kristus beastit min. Su siste mii deaivat čuovgasa
mii addá máilbmái eallima, oskku ja doaivvu.
Ipmil dáhttu ahte mii leat eallimin dego čuovgasa
mánnán. Danin mii leat coahkkimin du/din oktan
vái illudit gástta badjel. Gásta Kristusii lea
skeaŋka Ipmilis man mii váldet vuostá oskkus.

Varje människa är skapad till Guds avbild och
har del i både det onda och det goda i tillvaron.
Gud vill inte att vi ska leva utlämnade åt det
ondas våld. Därför har han sänt sin son Jesus
Kristus till vår frälsning. I honom får vi möta det
ljus som ger världen liv, tro och hopp. Gud vill
att vi skall leva som ljusets barn. Därför är vi
samlade tillsammans med dig/er för att dela
glädjen över dopet. Dopet till Kristus är en Guds
gåva som vi får ta emot i tro.

Jesus dajai: Munnje lea addojuvvon buot fápmu
almmis ja eatnama alde. Vulget dan dihtii ja
dahket buot álbmogiid máhttájeaddjin
gásttašettiin sin Áhči ja Bártni ja Bassi Vuoiŋŋa
nammii ja oahpahettiin sin doallat buot dan maid

Jesus sade: Åt mig har getts all makt i himlen och
på jorden. Gå därför ut och gör alla folk till
lärjungar: döp dem i Faderns och Sonens och den
heliga Andens namn och lär dem att hålla alla de
bud jag har gett er. Och jag är med er alla dagar
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mun lean gohččon din doallat. Ja gehččet, mun
lean dinguin buot beivviid gitta dálá máilmmi
loahpa rádjái. /Matt 28:18-20/

till tidens slut. /Matt 28:18-20/

Gásttas mii guoddit N Ipmilii ja rohkadallat ahte
Bassi Vuoigŋa guoskkahivččii su vái son eallášii
Kristusis ja su osku lassánivččii ja son ieš
mearridivččii ahte son háliida leahkit Ipmila
mánná.

I dopet bär vi fram N till Gud och ber om Andens
beröring till liv i Kristus för att hon/han ska växa
i tro och själv bestämma sig för att vilja vara ett
Guds barn.

Biiballohkan

Bibelläsning

Gullot Biibalsáni/sánit man/maid don leat válljen.

Låt oss höra det bibelord/de bibelorden som du
har valt:

(Biibalteaksta)

(Bibeltext)

Gástarohkos

Dopbön

Rohkadallot.
Ipmil, don divttat čázi golgat, mii addá eallima
máilbmái. Mii giitit du eallima attáldaga ovddas
ja oktavuođa ovddas, man siste don háliidat mii
eallit, oktavuođa duinna ja ovttas nuppiiguin.
Don leat doadján bahávuođa fámu Jesusa
jápmima bokte. Beastte min fámus mat dáhttut
veaddit min. Don divttat eallima ja doaivvu ihtit
Kristusa bajásčuožžila bokte. Atte min agálaš
eallima attáldaga oasi.
Mii giitit du N ovddas gean /daid ovddal geaid/
mii gásttahit Kristusii odne. Bohtos du Vuoigŋa
dán čázi badjel vái šattašii árpmu gáldu ja
deavddášii eallimiin ja čuovggain ja doaivvuin
N:a /daid geat gásttahuvvojit/

Låt oss bedja.
Gud, du låter det vatten strömma fram som ger
världen liv. Vi tackar dig för livets gåva och den
gemenskap du vill att vi skall leva i,med dig och
med varandra. I Jesu död har du brutit det ondas
makt. Befria oss från de krafter som vill binda
oss. Genom Kristi uppståndelse låter du liv och
hopp bryta fram. Ge oss del av det eviga livets
gåva.

Oskkudovddastus

Trosbekännelse

Gástajearaldat

Dopfråga

Háliidat go gásttahuvvot Kristusii, šaddat okta
suinna vái su searvegottiin ovttas juogát ođđa
eallima oktavuođa vádjoleamis, šaddamis ja
láddamis?

Vill du/ni bli döpt/a in i Kristus, bli ett med
honom för att tillsammans med hans församling
dela det nya livets gemenskap i vandring, växt
och mognad?

Gásta

Dop

NN, mun gásttahan du
Áhči
ja Bártni
ja Bassi Vuoiŋŋa nammii.

NN, jag döper dig
i Faderns
och Sonens
och den heliga Andens namn.

Buressivdnádus

Välsignelsen

Báhppa bidjá gieđas gásttahuvvon olbmo nala

Pastorn lägger handen på den döpte

Hearrá buressivdnidivččii du/din ja várjalivččii

Herren välsigne dig/er och bevare dig/er.
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Vi tackar dig för N /för dem/ som vi idag döper
in i Kristus. Låt din Ande komma över detta
vatten så att det blir en nådens källa och fyller N
/dem som döps/ med liv och ljus och hopp.

du/din.
Hearrá čuvgešii muođuidis dutnje/didjiide ja
livččii dutnje/didjiide árbmugas.
Hearrá jorgalivččii muođuidis du/din beallái ja
attášii dutnje/didjiide ráfi.
Áhči ja Bártni ja Bassi Vuoiŋŋa nammii. Amen.

Herren låte sitt ansikte lysa över dig/er
och vare dig/er nådig.
Herren vände sitt ansikte till dig/er och give
dig/er frid.
I Faderns och Sonens och den heliga Andens
namn. Amen

Buresboahtinsávaldat

Välkomnande

Váldde vuostá dán gintala. Oktii dii ge leiddet
seavdnjadasas, muhto dál dii lehpet Hearrá
čuovggas. Vádjolehket dasto čuovgasa mánnán!
Dasgo čuovgasa šattut leat buorrevuohta,
vanhurskkisvuohta ja duohtavuohta. /Ef. 5:8-9/

Tag emot detta ljus. En gång var ni mörker, men i
Herren har ni nu blivit ljus. Lev som ljusets barn
– ljuset bär frukt överallt där det finns godhet,
rättfärdighet och sanning. /Ef. 5:8–9/

Giihtosrohkos

Tackbön

Eallima Ipmil, mii giitit du ahte N lea / sii leat
gávnnan geainnu oskui. Giitu gásta attáldaga
ovddas. Čájet sutnje bestojumi juohke beaivvi.
Divtte N / sin eallit su / sin gásttas ja divtte su
/sin oskku šaddat du searvegotti siste. Mii
rohkadallat Jesusa nammii.

Livets Gud, vi tackar dig för att N funnit vägen
till tro. Tack för dopets gåva. Visa henne/honom
din omsorg varje dag genom livet. Låt N/de som
döpts idag/leva i sitt dop och växa i tro i din
församling.

Hearrá rohkos

Herrens bön

Gástta duođastus

Bekräftelse av dop

Ipmil, giitu attáldagaid ovddas maid don leat
attán midjiide gástta bokte ja maid mii váldit
vuostá oskumin: suttuid ándagassii, oktavuohta
girkus ja doaivu agálaš eallima. Várjal buohkaid
geat leat gásttahuvvon Kristusii, su jápmimii ja
bajásčuožžileapmái. Jesusa nammii. Amen.

Gud, tack för de gåvor som du har gett oss i
dopet och som vi får ta emot i tro: syndernas
förlåtelse, gemenskapen i din kyrka och
hoppet om evigt liv. Bevara alla som har döpts
till Kristus, till hans död och uppståndelse. I Jesu
namn. Amen.

Dii lehpet maid gásttahuvvon. Dáhttubehtet
duođaštit din gástta oskku bokte ja searvegotti
oktan eallit dan oskku siste?

Också ni har blivit döpta. Vill ni i tro bekräfta ert
dop och leva
med församlingen i denna tro?

Vástádus: Dáhttut.

Svar: Ja
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